
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach 

jest placówką publiczną, prowadzącą kształcenie ustawiczne  

w formach pozaszkolnych dla osób dorosłych w formie: 

1) kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) w  trybie 

zaocznym, 

2)  turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych 

pracowników, będących jednocześnie uczniami szkół 

branżowych I stopnia. 

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są prowadzone zgodnie z programem nauczania uwzględniającym 

podstawą programową kształcenia w danej kwalifikacji, wyodrębnionej w zawodzie szkolnictwa 

branżowego. W przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej liczba 

godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin określonej  

w podstawie programowej. Zajęcia  odbywają się co 2 tygodnie przez 2 dni, a w przypadkach uzasadnionych 

co tydzień przez 2 dni.  

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie.  

Najbardziej popularne  kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone w szkole: 

1. ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej w zawodzie rolnik 

2. ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej w zawodzie technik rolnik 

3. SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych w zawodzie cukiernik 

4. MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi w zawodzie ślusarz 

 

 Rolnik 613001 

Kwalifikacje w zawodzie: 

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej 

W trakcie nauki nauczysz się wykonywania prac związanych  

z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, 

prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń 

stosowanych w rolnictwie oraz prowadzenia sprzedaży 

produktów rolnych i zwierząt gospodarskich. 

 
Po ukończeniu nauki możesz: 

 przejąć  gospodarstwo rolne rodziców, 

 zakupić ziemię, 

 skorzystać ze wsparcia w ramach programów Unii Europejskiej, 

 mieć dostęp do preferencyjnych kredytów na prowadzenie działalności rolniczej, 

 kontynuować naukę w Szkole Branżowej II stopnia lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym  
z zakresu kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.  

 



CUKIERNIK 751201 

Kwalifikacje w zawodzie: 

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych 

W trakcie nauki nauczysz się sporządzać i dekorować 

półprodukty i wyroby cukiernicze. Dodatkowo poznasz 

specjalistyczne programy komputerowe oraz język obcy 

zawodowy. 

 
Po ukończeniu nauki możesz: 

 pracować w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych wytwarzających wyroby cukiernicze,  
tj. ciasta, pieczywo cukiernicze, wyroby okolicznościowe, regionalne, specjalne, np. dietetyczne, 

 sporządzać ciasta i monoporcje w działach cukierniczych restauracji, punktów gastronomicznych  
i obiektów hotelarskich, 

 kontynuować naukę w Szkole Branżowej II stopnia lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym  
z zakresu kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych. 

 
 

ŚLUSARZ 722204 

Kwalifikacje w zawodzie: 

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, 

urządzeń i narzędzi 

W trakcie nauki nauczysz się wykonać prace ślusarskie  

z zastosowaniem obróbki ręcznej i maszynowej, wytworzyć 

elementy maszyn i urządzeń metodami obróbki ręcznej  

i maszynowej, naprawiać elementy maszyn i urządzeń, 

sporządzać dokumentację techniczną z wykorzystaniem 

technologii informacyjnej i komputerowej. 

 

Po ukończeniu nauki możesz: 

 pracować w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby metalowe, zakładach przemysłu 
maszynowego, firmach produkujących oraz specjalizujących się w naprawie sprzętu domowego, 
zakładach zajmujących się instalacją urządzeń grzewczych czy gazowych, pracowniach ślusarstwa 
artystycznego, 

 poszerzyć zakres kompetencji i umiejętności zawodowych w obrębie grupy zawodów ślusarstwo  
i mechanika poprzez Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z zakresu kwalifikacji: 

 MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń – uzyskując wykształcenie w zawodzie mechanik-
monter maszyn i urządzeń 723310 lub 

 MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających – uzyskując wykształcenie w zawodzie operator 
obrabiarek skrawających 722307 lub 

  MEC.04. Montaż systemów rurociągowych – uzyskując wykształcenie w zawodzie monter systemów 
rurociągowych 712613 

 MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń i zdaniu egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje, osoba posiadająca wykształcenie średnie ogólne (ukończone: liceum 
ogólnokształcące, technikum), otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik 
mechanik 311504. 


